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DADOS DO CURSO
4 Nome do curso: Curso técnico integrado de comunicação visual

5 Número da Resolução do Curso: 122/2011/CEPE 
6 Forma de oferta: semestral

ITEM A SER ALTERADO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO:
- 2. Carga horária
Original:
O Curso Técnico Integrado em Comunicação Visual apresentara uma carga horaria
de 3.040 horas, incluídas 800 horas de disciplinas da área técnica e praticas de laboratório,
que cumpre com a exigência legal de 200 dias letivos anuais, com duração de 08 (oito)
semestres. Estão previstas 02 (duas) turmas anuais. Uma turma de alunos surdos e uma
turma de alunos ouvintes, totalizando 72 vagas anuais.
O tempo máximo para realização do curso sera de 12 (doze) semestres. O regime
de matricula sera anual, e sera oferecido no período vespertino, condicionados a demanda,
estrutura e planejamento estratégico do Campus.

- 15. Apresentação das Unidades Curriculares
Primeiro Módulo

DESCREVER E JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO PROPOSTA:
- 2. Carga horária
Alterar para:
O Curso Técnico Integrado em Comunicação Visual apresentara uma carga horaria
de 3.040 horas, incluídas 800 horas de disciplinas da área técnica e praticas de laboratório,
que cumpre com a exigência legal de 200 dias letivos anuais, com duração de 08 (oito)
semestres. Estão previstas 03 (três) turmas anuais. No início do ano letivo será feito o processo 
seletivo e no 1o semestre do ano letivo serão ofertadas 02 (duas) turmas - uma turma de alunos 
surdos e uma turma de alunos ouvintes, ofertando 80 vagas no 1o  semestre. No 2o semestre do 
corrente ano letivo será ofertado 1 (uma turma) para os alunos ouvintes que ficaram em lista de 
espera no processo seletivo, não conseguindo, portanto, ingressar no 1o  semestre, ofertando 40 
vagas no 2o semestre.  Totalizando uma oferta anual de 120 vagas.
O tempo máximo para realização do curso será de 12 (doze) semestres. O regime



de matricula será anual, e será oferecido no período vespertino, condicionados a demanda,
estrutura e planejamento estratégico do Campus, como também a POCV.

Turnos de
funcionamento

Vagas por turma Número de turmas
semestrais

Total de vagas anuais

Vespertino 40 1 (no 1o semestre do 
ano)

40

Vespertino 40 2 (uma no 1o semestre 
do ano e uma no 2o 
semestre do ano )

80

TOTAL 120 3 120

  A alteração está ocorrendo devido a grande procura de alunos ouvintes pelo curso técnico de 
comunicação visual, antes não haviam recursos humanos suficientes para atender a uma maior 
demanda, atualmente conseguimos atender uma demanda um pouco maior, resultando na 
possibilidade de oferta de mais uma turma no segundo semestre do ano letivo. Além disso, com 
turmas anuais, ingressando apenas no primeiro semestre do ano ficava difícil remanejar e alocar os
alunos repetentes nos semestres.
 Tal alteração visa aprimorar as ofertas em vista ao aumento de alunos frente ao momento de 
transição da fase de implantação (5 anos) para consolidação. Essa perspectiva nos levará a uma 
relação prof X aluno com impacto para o orçamento do Campus.

- 15. Apresentação das Unidades Curriculares
Alterar para:
Inclusão da descrição e ementa da unidade curricular de filosofia I nas unidades 
curriculares do Primeiro módulo do curso.
Unidade Curricular: Filosofia I  FIL1

Período Letivo: 1º Módulo

Carga Horária: 40 Horas

Competências

• Compreender os fundamentos teórico-metodológicos da produção do conhecimento em 
Sociologia;

• Compreender as formas de organização do homem na sociedade.

Habilidades

• Analisar as realidades sociais, a partir das observações e reflexões realizadas, 
valorizando princípios de democracia e de cidadania.

•  Relacionar os principais enfoques teóricos da Sociologia com as condições conjunturais
de sua emergência.

Saberes

O que e sociologia; origens, importância, objetivos e finalidades; divisão das ciências
sociais.

Bibliografia

Básica:
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna,
1997.
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social, Bauru: EDUSC,
2001.



Complementar:
GRAMSCI, Antônio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1986.
OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução a sociologia. São Paulo: Atica, 2000.
TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação à sociologia. São Paulo: Atual, 1993.
WEFFORT, Francisco C. (Org.) Os clássicos da política. São Paulo: Atica, 1991.

A alteração é a inclusão da descrição e da ementa da unidade curricular Filosofia I no
PPC. Ela está prevista no curso, tem sua carga horária mas faltava a descrição (Com
saberes, habilidades, competÊncias e bibliografia) dessa disciplina.

Palhoça, 06 de abril de 2016.

Assinatura da Direção do Campus
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